
 

Vui lòng liên lạc chúng tôi tại prc@fcps.edu hoặc 703-204-3941 để có thêm nguồn tham khảo liên quan khác, 
các cuộc hội thảo trên mạng, và sách đề xuất. 

PRC Packs: Parent Series  

 
Hỗ Trợ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên với Hội Chứng Xáo Trộn Tăng 

Động do Thiếu Tập Trung (ADHD) 
Các Tài Liệu trong Gói này gồm 
• Sách Đọc  

o Đại Học ADHD: Nuôi dạy trẻ tự tin, tích cực của Celebrate Calm 
o Nuôi dạy lưu tâm với ADHD:Hướng dẫn trau dồi sự bình tâm, giảm căng thẳng & giúp đỡ trẻ em 

của Mark Bertin 
o Sự tập trung:ADHD & ADD các sách lược nuôi dạy trẻ bị rối loại thiếu tập trung của Blythe 

Grossberg 
 

• Video YouTube: 
o ADHD & SPD: Ngừng tranh giành quyền năng, bắt đầu xây dựng sự tự tin: 

youtu.be/U1PKEtCNM8s 
 Kirk chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình với tư cách là một người cha của một đứa trẻ 

mắc chứng ADH, người đã đầu tư vào việc giúp đở những trẻ em khác và gia đình của 
chúng 

 Học cách nhận ra những gì con em quý vị đang cố gắng nói với quý vị qua lời nói và hành 
động của chúng. 

 Tìm hiểu các sách lược mới để thực hiện trong nhà quý vị và các ý tưởng để trao đổi với 
nhà trường.  

 
Nguồn Liệu Trợ Giúp Để Đào Sâu Hơn 
• Tài Liệu Thư Viện: 

o Sách điện tử cho Người Lớn: Tất cả về ADHD: Nguồn liệu trợ giúp gia đình để giúp con trẻ quý vị 
thành công với ADHD của Thomas Phelan 

o Sách điện thử cho Thanh Thiếu Niên: ADHD:Cẩm nang tối hậu cho Thanh Thiếu Niên của John 
Aspromonte 

o Thanh Thiếu Niên: Cẩm nang sinh tồn cho trẻ em mắc chứng ADHD của John Taylor 
o Thanh Thiếu Niên: Thật khó để trở thành một động từ! của Julia Cook 
 
 

• Bộ Sưu Tập Nguồn Hướng Dẫn Hỗ Trợ Kỹ Thuật Số: 
o Cẩm nang nguồn liệu tham khảo trợ giúp Phụ Huynh 

2021:https://padlet.com/prc9/parentsupportguide 
o Giáo Dục Đặc Biệt & Nguồn liệu trợ giúp 504:  padlet.com/prc9/specialeducation_504 

 

LS-PRC-Supporting Children-Teens with ADHD. 
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